.

Boekema, visie op vastgoedonderhoud werkt dagelijks met veel plezier en passie aan het onderhoud, energetisch
verbeteren en renoveren van vastgoed. Daarnaast kennen wij voor onze diverse opdrachtgevers een 24/7 glas- en
bouwservice.
Wij zijn als organisatie volop in beweging en hebben een hoog ambitieniveau. Wij willen hierbij uitgroeien tot een
buitengewone organisatie en een inspiratiebron zijn voor onze omgeving, medewerkers en opdrachtgevers. In een sterk
veranderende omgeving met grote uitdagingen willen wij samen met onze partners en opdrachtgevers creatief en
resultaatgericht samenwerken aan strategische oplossingen in duurzaam vastgoedonderhoud. Boekema wil een creatieve
omgeving creëren waar ruimte is voor persoonlijke groei, innovatie en concepten.
Met een breed dienstenpakket richten wij ons met name op woningcorporaties, vastgoedbeheerders, beleggers, zorg en
onderwijs.
Vier generaties Boekema staan voor bijna honderd jaar ervaring. Onze 100 gedreven vakmensen zijn de kracht van onze
organisatie en staan centraal in het beleid van Boekema. Boekema werkt vanuit twee vestigingen, te weten Groningen en
Heerenveen.
Om onze ambities te realiseren zijn wij op zoek naar een gepassioneerde en ondernemende

Senior Calculator/Werkvoorbereider Bouw
Als senior calculator/werkvoorbereider werk je aan omvangrijke en uitdagende onderhouds- en renovatieprojecten voor
onze opdrachtgevers, met name woningcorporaties. Je analyseert de vraag van onze opdrachtgevers en werkt samen aan
strategische oplossingen. Je staat aan de basis van projecten en ontwikkeld scenario’s en innovatieve plannen. Een
intensieve dialoog met onze opdrachtgevers leidt hierbij tot het meest slimme en effectieve scenario. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor de diverse duurzaamheidsvraagstukken welke dikwijls een integraal onderdeel vormen van onze
projecten. In het team van ketenpartners, projectleider, uitvoerder en bewonersconsulente zijn een goede prijscalculatie,
werkvoorbereiding en bewonerscommunicatie cruciaal voor het realiseren van succesvolle projecten.
Voor deze uitdagende functie zoeken wij een gepassioneerde, creatieve en klantgerichte persoonlijkheid met brede
bouwkundige kennis en ruime ervaring in onderhouds- en renovatieprojecten. Je bent gedreven, nauwkeuring, flexibel,
stressbestendig en resultaatgericht. Je hebt HBO werk- en denkniveau en bent communicatief zeer vaardig.
Wij bieden je een uitdagende en cruciale functie binnen een ambitieus en enthousiast team. Een plezierige, informele en
inspirerende werkomgeving met volop ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten.
Boekema biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. Indien je enthousiast bent, reageer dan direct en stuur jouw motivatiebrief
met cv naar personeelszaken@boekema.nl.
Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Hans Boekema op telefoonnummer 050-5730720,
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

